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Інструкція із застосування медичного виробу 

 

Голки внутрішньовенні типу "метелик" стерильні 

одноразового використання 

 

 
№ п/п Розмір виробу 

1 Голка внутрішньовенна типу Метелик розмір 0,8 (21G), стерильна, одноразового використання 

2 Голка внутрішньовенна типу Метелик розмір 0,6 (23G), стерильна, одноразового використання 

3 Голка внутрішньовенна типу Метелик розмір 0,5 (25G), стерильна, одноразового використання 

 

Призначення: голки внутрішньовенні типу "метелик" призначені для внутрішньовенних вливань 

лікувальних розчинів. 

Характеристики: Матеріал голки - нержавіюча сталь, 3-гранна заточка голки зменшує 

травмування при пункції. Гнучкі крильця для зручної та безпечної фіксації. Колірне кодування 

крилець за міжнародним стандартом - в залежності від розміру голки. Є захисний ковпачок для 

голки. Подовжувальна трубка прозора, виготовлена з полівінілхлориду, довжиною не менше 

250мм. Адаптер трубки має тип з’єднання Луер Лок. 

Інструкція із застосування: 

1. Накласти венозний джгут вище запланованої зони пункції. 

2. З дотриманням правил асептики обробити місце пункції. 

3. Розкрити упаковку та вилучити голку внутрішньовенну типу "метелик". 

4. Взяти голку в праву руку таким чином, щоб вказівний палець був на голці. 

5. Вказівним пальцем лівої руки зафіксувати вену нижче зони пункції. 

6. Обережно ввести голку у вену під кутом 30° до відчуття «провалу». 

7. Змінити кут розташування голки у вені до 5°, ввести голку у вену на глибину до 1см. 

8. Поява крові в подовжувальній трубці буде свідчити про знаходження голки у вені. 

9. Зняти джгут та зафіксувати канюлю за допомогою пластиря. 

10. Під’єднати систему для інфузій або шприц, провести вливання. 

11. Після проведення необхідних маніпуляцій обережно видалити голку з вени.  

12. Місце пункції обробити спиртовою серветкою та притиснути на 5 хвилин. 

13. Утилізувати голку відповідно до вимог чинного законодавства. 

Застереження: 

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування. 

2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом. 

3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка. 

4. Використати одразу після відкриття упаковки. 

5. Тільки для одноразового використання! 

 

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний. 

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. 

Індивідуальна упаковка. 

 
Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого 

Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність. 
 

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd. 

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China. 

tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com 

 

Уповноважений представник в Україні: ТОВ “Джей Ес Україна”. 

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13 

(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua 
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